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Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 16-02-2017 
 

Bestuur: Informatie: 
• René Beckmann (voorzitter) 
• Metin Yirtici (penningmeester) 
• Fred van de Ven 

 
Ineke Deenik 
Jolien Steggink 

Locatie  : De Tempel, kleine zaal 
Tijd  : 19:30 
Notulist  : Metin Yirtici 
Status notulen : Gecontroleerd.  
 

 
 
 
BIJLAGEN: 

1. Ingekomen post:  
1. Notulen overleg Welbions groot onderhoud 21-11-16  
2. Nieuwjaarswens Welbions (ter kennisgeving) 
3. Brief Welbions nieuwe wijkbeheerder (ter kennisgeving) 

 
 

2. Bespreking van de vorige notulen: 
o Notulen van de vergadering van 17 november 2016 zijn goed gekeurd. 

 

3. Mededelingen: 
1. Jolien neemt schriftelijk afscheid als bestuurslid. 
2. Handvaatje van mededelingenkast zit los.  

1. Fred gaat het 20 februari repareren.  
3. Informatie op diverse website: 

1. De informatie over de Kasbah is op de website van Groot Driene is 
aangepast.  

4. Nieuwe buren: 
1. Er is op 26 november 2016 door Metin 6 kaarten door de brievenbussen van 

de nieuwe buren gegooid.  
2. Er zijn 0 (lees: NUL) reacties. Metin wil sowieso tijdelijk stoppen met dit 

project, doordat er voorbereidingen zijn voor het groot onderhoud, blijven veel 
woningen leeg. Als de lege woningen weer bewoond worden kunnen we 
misschien een groot “welkom nieuwe buren feest” organiseren.  

3. Welke en hoeveel woningen staan er allemaal leeg? 
5. Oud ijzerkar 

1. Hans is overleden, iedereen heeft een brief ontvangen van Erik Nijhof dat de 
activiteit gestopt is. 

6. Vragen aan foodsharingkast en minibieb: 
1. Metin heeft de interview vragen voor de foodsharingkast en minibieb 

verstuurd. Het is nu wachten op de antwoorden. 
7. Reanimatie cursus:  

1. We willen kijken wat de mogelijkheden zijn om een reanimatiecursus te 
organiseren voor de bewoners van de Kasbah. En hoe we dat gaan 
financieren. Buurtbon kun je niet aanvragen als bewonersorganisatie, maar 
wel met geld voor het geld van het jaarlijkse bijdrage van Welbions. 

2. En we willen kijken hoeveel inwoners er interesse hebben in zo’n cursus.  
8. Nieuws betreft verven:  

1. Tijdens het verhuizen moest Metin een speciale verf gebruiken van Welbions, 
omdat hij geen speciaal verf meer heeft om over de schade van een lekkage 
te verven, nam Metin contact op met Welbions. De medewerker van Welbions 
zei dat Metin niet meer specifiek verf van Welbions hoefde te gebruiken.  

2. Fred van de Ven adviseert: Geen Branderverf (niet verzepend latex muurverf), 
grondverf/wegen verf eerst over de gele vlekken heen en daarna isolatieverf 
gebruiken. 
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9. Buurtpreventie borden 
1. Metin wil het combineren met de nieuwe borden die geplaatst gaan worden, 

waar Paul en hij mee bezig zijn geweest, betreft vindbaarheid in de Kasbah. 
Anders staan er diverse palen met een bepaald. Hierdoor heeft hij dit “project” 
uitgesteld. 

10. Pasen organiseren in de Kasbah op 16 april: 
Oproep plaatsen in de nieuwsbrief, bij minimaal 10 aanmeldingen voor datum 2 april 
gaat het door. 
Voorbeeld spelletjes: 

1. Eieren verstoppen  
2. Rennen met gekookt ei op een lepel 
3. Stoelendans 
4. Schmink  
5. Iemand in een konijnenpak rond laten lopen 

11. Voorbereiding ALV: datum, agenda, publiciteit, notulen vorige ALV  
1. Maandag 6 maart bij Fred voorbereiding ALV 

1. Notulen (ge)lezen, 
2. Jaarverslag 
3. Financieel verslag 
4. PR: Jolien neemt afscheid als bestuurslid. Mensen die interesse 

hebben om bestuurslid te willen worden, wees welkom.  
2. Donderdag 23 maart ALV om 20:00 uur in de Tempel 
3. Agenda maken 
4. Recente ledenlijst, tot voor de vergadering kun je inschrijven. Je krijgt een 

stempas, die omhooghouden als je wil stemmen. 
12. Nieuwsbrief deadline 25 februari  

1. ALV  
2. Oproep om Pasen te organiseren, mensen mogen helpen. 
3. Ledenwerving laatste kans 
4. Spreekuur Welbions 
5. Verslag brandweer, kerstmiddag en nieuwsborrel 

13. Website 
1. Kopje nieuws: ALV komt er aan, meer informatie volgt. 
2. lid worden van bewonersvereniging 

14. Financiën 
Zakelijke betaalrekening:    908,75 
Spaarrekening:    1563,06 + 

------------  
Totaal     2471,81 
 
15. Rondvraag 
Geen 
 
16. Datum nieuwe vergadering 
Maandag 6 maart korte vergadering voor de ALV bij Fred. 

 
 
Openstaande actiepunten: 
- Notulen ALV 
- Kasbahkrantje 
- Borden buurtpreventie aanvragen 
- Nieuws op website plaatsen 
 


